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Uppfinnlngen avser ett lAssystem .£0r mekanlslc hop-

fogning av golvskivor (1,1'). Fttr hbrlsontell mekanisk

hopfogning finns ett utskjutande parti (P) med ett 14s-

elenent (8), vilket samverkar med ett l&sspir (14) i en

angransande skiva (1'). Ett not/fjader-ferband (36, 38)

fbr vertikal mekanisk hopfogning har samverkande eyre

anliggningsytor (43, 49) och samverkande tindre anligg-

ningsytor (45, 52), vilka ar vasentligen paralleila med

golvskivornas (1) huvudplan och av vilka de undre an-

ligghingsytorna (45, 52) ar beiagna huvudsakligen utan-

fOr det yttre vertikalplanet (OP) , dvs forskjutna rela-

tivt de Ovre anliggningsytorna. FjSdern (38) ar in-

vinklingsbar i noten (36) och Wselementet (8) ar infeJr-

bart i Idsspiret (14) genom inb&rdes vinkelr&relse hos

skivorna (1, 1') kring fogkanterna (4a, 4b). I sammanfo-

gat lage avgrSnsas de samverkande 6vre anliggningsytorna

(43, 49) horlsontellt indt frin fogkanten oich ut&t mot

foglcanten av ett inre respelctive ett yttre vertikalplan

(IP, OP) . I sammanfogat IKge finns mellan nacinda verti-

kalplan (IP, OP) och nedanfttr fjadern (38) ett utrymme

(S) , vilket stracker sig horisontellt frSn det inre ver-

tikalplanet (IP) och atminstone halwags mot det yttre

vertikalplanet (OP) . Ett dylikt utrymme kan aven bildas

under en slutfas av invinklingen. ,

Siffrorna mom parentes ang^r internationdi identifierinQskod, iNlD-kod. Bokstav inom klammer anger internationell dokumentkod.
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Tekniskt omradP i

Uppfinningen avser generellt ett l&ssystem for me

-

kanisk hopfogning av golvskivor. Narmare bestamt avser

uppfinningen en forbattring av ett lissystem av det slag

som beskrivs och visas, i WO 94/26999. Uppfinningen avser

ocksS en golvskiva forsett med ett dylikt l&ssystem.

Det Slt kant att skivmaterial kan fogas mekaniskt
och att fogsystemen kan se ut p& m&nga olika satt. Fore-

liggande uppfinningen anvisar speciellt hur ett modifie

-

rat not/fjSderfSrband for vertikal l&sning respektive
ett forband for horisontell l^sning kan utformas opti-

malt for att s&val funktion som kostnadsnivS skall var
bat'tre an for nu kanda utforanden.

Uppfinningen hr sSrskilt lampad for mekanisk hop-

fogning av t\anna flytande golvskivor, sSsom laminat- och
parketitgqlv, varfor den efter£61jande beskrivningen av
teknikeiis stSndpunkt och. uppfinningens andam&l och sar-

drag kommer att inriktas p& detta anvandningsomr&de och
da framst rektangulara golv med en trafiberkama med en
storlek av ca 1,2 * 0,2 m och tjockliek pA ca 7 mm och
som ar avsedda att fogas p& bade lang- och kortsida.

UDPfinninaens bakarund

Traditionella golvskivor fogas i regel medelst lim-

made not/fjader^f6rband pa ling- och kortsida. Vid lagg-

ningen fors skivorna samman mot varandra horisontellt,

varvid en utskjutande fjader utmed en forsta skivas fog-

kant f5rs in i noten eller sparet utmed en andra skivas
fogkant. Samma metod anvands pa bade ling- och kortsida. -

Not och fjader ar utformade enbart for dylik hori-

g :
\pat\sg\ans\vai inge\forskjucna ytor\29ei38X_fdrskjuer.a_y«or_se . dec
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sontell sammanfpgning och med speciell hansyn till hur

limfickor och limytor skall utformas for att fjaderns

skall kunna fastlinunas effektivt i noten. Not/fjader-

forbandet. uppvisar samverkande ovre och undre anligg-

5 ningsytor som styr upp skivorna i hbjdled for erhallande

av en plan ovansida hos det fardiga golvet.

Utover dylika traditionella golv som sammanfogas

medelst limmade not/fjader-forband, har det under senare

tid utvecklats golvskivor som istallet sammanfogas meka-

10 niskt och som inte kraver anvSndning av lira.

I WO 94/26999 beskrivs ett llkssystem fQr mekanisk

hopfogning av byggnadsskivor, sarskilt golvskivor. Med

detta ISssystem kan skivorna iSsas hkde vinkelratt mot

och parallellt med skivornas huvudplan pa saval l&ngsida

15 som kortsida. Metoder f5r tillverkning av dylika golv-

skivor beskrivs i SE 9604484-7 och SE 9604483-9. De

grundprinciper f6r utformning och laggning av golvski-

vorna samt de metoder for framstallning av desamma som

beskrivs i ovannSmnda tre dokument ar anvSndbara aven

20 f5r foreliggande uppfinning, varfor innehallet i dessa

dokument skall anses utgOra del av fOreliggande beskriv-

ning

.

FSr att underlatta forstAelsen och beskrivningen av

f5religgande uppfinning, samt insikten av de far uppfin-

25 ningen bakoraliggande problemen, foljer nu med hanvisning

till fig 1-3 en kort beskrivning av golvskivor enligt

WO 94/26999. I tillampliga delar skall denna beskrivning

av den kanda tekniken anses galla aven f6r efterfoljande

beskrivning av utforingsexempel av f5religgande uppfin-

30 ning.

En golvskiva 1 av kant utforande visas underifran

respektive uppifran i fig 3a respektive 3b. Skivan ar

rektanguiar med en Oversida 2, en undersida 3, tvS mot-

stSende ISngsidor 4a, 4b som bildar fogkanter, och tva

35 motstSende kortsidor 5a, 5b som bildar fogkanter.
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'

Savai ISngsidorna 4a, 4b som kortsidorna 5a, 5b kan

saniraanfogas mekaniskt utan lim i riktning D2 i fig Ic.

For detta andamSl har skivan 1 en frSn sin ena iShgsida

4a horisontellt utstrSckt, fabriksmonterad, plan list 6,

5 som lOper utmed hela ISngsidan 4a och som fir tillverkad

av en bSjbar, fjadrande aluminitimplat. Listen 6 kan vara

fast mekaniskt enligt det visade utforandet, eller med

lira eller pi annat satt. Andra listmaterial kan anvan-

das, sSsom plat av annan metall, och profiler av alumi-

10 nium eller plast. Som alternativ kan listen 6 vara ut-

formad i ett stycke med skivan 1, exempelvis genom lamp-

lig bearbetning av skivans 1 stomme. Listen 6 ar dock

alltid integrerad med skivan 1, dvs den monteras aldrig

pS skivan 1 i samband med laggningen. Listens 6 bredd

15 kan vara ca 30 mm och dess tjocklek ca 0,5 mm. En lika-

dan fast kortare list 6' ar anordnad aven utmed skivans

1 ena kortsida 5a. Listens 4 frSn fogkanten 4a vanda

kantsida ar utformad med ett utmed hela listen 6 ut-

. strackt loiselement 8. LSselementet 8 har en mot fogkan-

20 ten 4a vand aktiv lisyta 10 med en hCjd pA exempelvis

0,5 mm. Vid laggningen samverkar detta liselemient 8 med

ett ISsspSr 14, som ar upptaget i undersidan 3 av en an-

gransande skivas 1' motsatta langsida 4b. Kortsideslis-

ten 6' ar f6rsedd med ett motsvarande ISselement 8', och

25 den motsatta kortsidan 5b har ett motsvarande lasspSr
14'.

For mekanisk hopfogning av sSval ISngsidor som

kortsidor aven i vertikal led (riktning Dl i fig Ic) ar

skivan 1 vidare utmed sin ena lingsida 4a och sin ena

30 kortsida 5a utformad med en i sidled 6ppen urtagning 16.

Urtagningen 16 avgransas nedit av respektive list 6, 6'

.

Vid de motsatta kanterna 4b och 5b finns eh 6vre urfras-

ning 18 definierande en med urtagningen 16 samverkande

ISstunga 20 (se fig 2a) .



512 290

Fig la-lc visar hur tvk dylika skivor 1, 1' kan

sammanfogas genom nedvinkling. Fig 2a-2c visar hur ski-

vorna 1, 1' istallet kan sammanfogas genom insnappning.

L&ngsidorna 4a, 4b kan sammanfogas med b&da metodema,

5 medan kortsidorna 5a, 5b - efter laggning av forsta raden

- normalt sammanfogas efter att l&ngsidoma bar samman-

fogats och enbart genom insnSppning. Nar en ny skiva 1'

och en tidigare lagd skiva 1 skall sammanfogas utmed

sina l&hgsidor enligt fig la-lc, trycks den nya skivans

10 1' l&ngsida 4b mot den tidigare skivans 1 l&ngsida 4a

enligt fig la, sh att ISstungan 20 fors in i urtagningen

16. Skivan 1' vinklas sedan ned mot undergolvet 12 en-

ligt fig lb. Darvid gkx lAstungan 20 halt in i urtag-

ningen 16, samtidigt som listens 6 l&selement 8 ghr upp

15 i lassp&ret 14. Under denna nedvinkling kan ISselemen-

tets 8 ovre del vara verksam och . &stadkomma en instyr- .

ning av den nya skivan 1' mot den tidigare lagda skivan

1. I sammanfogat lage enligt fig Ic ar skivorna 1, 1'

i&sta i b&de Dl-riktnihg och D2-riktning, men kan f6r-

20 skjut^s relativt varandra i fogens ISngdriktning.

I fig 2a-2c visas hur kven skivornas 1, 1' kortsi-

dor 5a och 5b kah sammanfogas mekaniskt i bide Dl- och

D2-riktning genom att den nya skivan 1' fors vasentligen

horisontellt mot den tidigare lagda skivan 1. Detta kan

25 goras efter att den nya skivans 1' lAngsida 4b har sam-

manfogats enligt ovan. I det forsta steget i fig 2a sam-

verkar avfasade ytor vid urtagningen 16 respektive l^s-

tungan 20 s& att listen 6' tvingas nedit som en direkt

foljd av kortsidomas 5a, 5b sammanforing . Under den av-

30 slutande sammanfdringen snapper listen 6' upp, nar l&s-

elementet 8' g&r in i lisspiret 14'. Genotn upprepndng av

de i fig 1 och 2 visade momenten kan hela golvlSggningen

, goras utan lim och utmed samtliga fogkanter. S&ledes

galler att kanda golvskivor av ovanmamnda slag sammanfo-

35 gas mekaniskt genom att de i regel forst vinklas ned pi

g : \pat\s3\aas\vaiir.ge\forskjutna ytor\29813ei_forskjutna_itor_se .<ioc
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ned ph ISngsidan, och nar ISngsidan ar list snSpps kort-

sidorna ihop genom horisontell fQrskjutning utmed lang-

sidan. Skivorna 1, 1' kan tas upp igen i omvand ordning

som de blivit lagda, utan att fogen skadas, och aterlag-

5 gas.

For att fungera optimalt bar skivorna efter att de

ar fogade, utmed sina langsidor kunna inta ett lage dar

det fOreligger raOjlighet till ett litet spel mellan las-

ytan 10 och lasspSret 14. F6r en narmare beskrivning av

10 detta spel hanvisas till WO 94/26999.

Forutom det som ar kant genom ovan namnda pa-

tentskrifter introducerade Norske Skog Flooring AS

(licenstagare till vaiinge Aluminium AB) ett laminatgolv

med mekaniskt fogsystem enligt WO 94/26999 i Januari

15 1996 i samband med Domotex-massan i Hannover, Tyskland.

Detta laminatgolv, som marknadsfors under varumarket

Alloc®, Sr 7,6 mm tjockt, har en 0,6 mm aliiininiumlist 6

som ar mekaniskt fastsatt pS fjadersidan och iSselemen-

tets 8 aktiva ISsyta 10 har en lutning p5 ca 80** mot

20 skivans plan. Det vertikala fttrbandet ar utformat som

ett modifierad not/fjader-fbrband, dar termen

"modifierad" avser mOjligheten att sammanfOra not och

fjader genom invinkling.

I WO 97/47834 (Unilin) beskrivs ett mekaniskt fog-

25 system sQm i huvudsak bygger pa de ovan kanda princi-

perna. I motsvarande produkt som denna sSkande borjat

marknadsfora under senare delen av 1997, efterstravas en

fSrspSnning mellan skivorna. Detta leder till h6g frik-

tipn och svSrigheter att vinkla ihop och forskjuta ski-

30 vorna. Dokumentet visar ett flertal utfOranden av las-

systemet.

Andra kanda ISssystem fSr mekanisk hopfogning av

skivmaterial beskrivs i GB 2 256 023, som visar ensidig

mekanisk fogning fSr Astadkommande av en expansionsfog,

35 och i US 4 426 820, som visar ett mekaniskt l&ssystem

G: ••.??iT\3?\.MI3\A;-iS1331 . DOC
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som dock ej medger fSrskjutning och Icisning av kortsidor

genom insnappning.

Saimnanfattning av uppfinningen

Aven om golvet enligt WO 94/26999 och det under

market Alloc® saluforda golvet uppvisar stora fordelar

jamfort med traditionella, linimade golv, finns det dock

onskemal om ytterligare f5rbattringar. Det finns idag

inga kSnda produkter eller metoder som ger tillrackligt

bra ISsningar p& nedan angivna problem, krav och onske-

mal relaterade t.ill (i) tillverkning av golvsklvor med

mekaniskt lassystem av angivna slag, (ii) bantering och

laggning av dylika golvskivor, samt (iii) egenskaper hos

ett fardigt, saramanfogat golv framstallt av dylika golv-

skivor.

<i) Tillverkning

I samband med tillverkning av golvskivorna fsfelig-

ger foljande problem, krav och onskemal:

1. Det ar kant att en hopvinkling av golvskivorna kan

ske med en fjader vars nedre, framre del foljer en

cirkelbage. Om denna nedre, framre del hos fjadern

skall utgora en undre anliggningsyta mot noten i

saitimanfogat lage, maste notens undre anliggningsyta

tillverkas med eh motsvarande bSgfom f5r att passa

ihop med fjadern i list lage. Denna lOsning har

nackdelen att den kraver framstailning av bSgfor-

made ytor och darmed en mycket noggrann installning

av trabearbetningsverktygen i bide hSjdled och

djupled (vertikalt och horisontellt) .

2. Det ar ett Cnskemal ur tillverkningshSnseende ora

notens anliggningsytor som skall samverka med fja-

derns anliggningsytor ar plana och parallella med

golvytan, eftersom man da kan uppna snava toleran-

ser for not/fjader-forbandets anliggningsytor
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(nSgra 100-dels mm) utan stora krav pS en kritisk

horisontell instailning av trabearbetningsverktygen

f6r formningen av not och fjader.

3. Tillverkningen underlattas om man har sS mSnga fri-

5 hetsgrader som mSjligt yad galler tillverkningsto-

leranser. Det ar darf5r ett onskemal att antalet

kritiska anliggnings- och styrytor begransas Sci
.

langt som mOjligt, utan att man darfSr ger avkall

pk fullgod kvalitet i sanunanfogat la'ge med smS

10 fogspringpr och begransad hOjdskillnad (i storleks-

ordningen 0,1 mm) samt fullgod funktion vid ned-

vinkling och uppvinkling i samband med laggning och

upptagning.

4. For att det skall vara mttjligt att tillverka noten

15 med horisontellt arbetande trabearbetningsverktyg

for det fall det utskjutande partiet ar utformat i

ett stycke med skivans storame, ar det en stor fSr-

del om det utskjutande partiets laselement ligger

under eller i nivS med notens undre anliggningsyta.

20 Dk kan bearbetningsverktygen inf5ras horisontellt

mot fogkanten ovanfOr ISselementet.

5. F5r uppnSende av mindre materialspill vid maskinbe-

arbetning av skivorna f6r framstailning av lassys-

temet Sr det en fordel om fjadern sticker ut mini-

25 malt i horisontell led utanfor fogkanten. Ju st5rre

fjader, desto mer material mSste awerkas ovanfftr

och nedanffir fjadern.

(ii) Hantering/Laggnirig

I samband med hanterihg och laggning av golvskivor-

30 na f6religger feijande problem, krav och Snskemil:

1. Skivornas llingsidor mSste kunna sammanfogas genom

hopvinkling kring skivornas Ovre fogkanter. Vid

hopvinklingen mSste fjadern kunna inforas i noten,

vilket nSdvandiggOr en modifiering av utformningen

5 : \??iT •.Sir-.AHS •.X: 3S 1 3 3 1 . DOC



512 290

8

hos traditionella, limmade not/fjader-forband, sora

end.ast behover kunna skjutas ihop horisontellt

.

Invinklingen bor kunna gSras sS att den vertikala

passningen me1Ian not och fjader kan ske med stors-

ta m5jliga noggrannhet eller tolerans for er-

hallande av en god vertikal iSsning hos det fardiga

golvet. Med kanda not/fjader-forband ar det svart

att uppfylla ett sSdant krav pa hog passning i sam-

manfogat lage och att samtidigt uppna en optimal

funktion vid invinklingen.

F6r att laggningen skall kunna ske med latthet utan

oonskat motstSnd Sr det vid invinklingen samtidigt

ett onskemal att fjadern inte beh5ver tryckas eller

tvingas in i noten.

Kanda mekaniska ISssystem uppvisar nackdelar avse-

ende o5nskad mojlighet till bakatvinkling, dvs moj-

lighet att vrida tva saitmanfogade skivor relativt

varandra och nedat kring fogkanten, dvs forbi hori-

sontaliaget. Hos det ovan beskrivna, kanda golvet i

fig 1-3 ar det endast styvheten hos aluminiumlisten

som begransar mOjligheten till bakatvinkling. Nar

en anvandare hanterar skivorna vore det en fSrdel

om bakatvinkling fbrsvSras eller forhindras, .
efter-

som man da kan fOrhindra att konsumenter Sppnar

skivorna felaktigt vid utprovning och p& s& satt

Skadar eller b6jer det utskjutande partiet, dvs

aluminiumlisten i fig 1-3. Losningen att gora lis-

ten -styvaire star dock i motsattsforhSllande till

kravet pS att listen maste vara bojbar och fjad-

rande for uppiiaende av god insnappningsfunktion.

Om lassystemet dessutom skall vara upptagningsbart,

sa stalls generellt samma krav och Snskemai f6r

uppvinkling som vad som sagts ovan betraffande ned-

vinkling.
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(iii) Egenskaper hos det sammanfogade gblvet

For det fSrdiga, sammanfogade golvet fSreligger

fSljande problem, krav och OnskemSl:

1. F6r att fOrhindra oSnskade h5jdf6rskjutningar mel-

5 Ian skivornas fogkanter hos det fSrdiga golvet b5r

det foreligga en snav vertikal passriing mellan not

och fjader.

2. Krokta anliggningsytor ar inte bara en nackdel sett

frSn tillverkningssynpunkt . En h5g horisontell

10 dragbelastning pS fogen, nSgot sora speciellt kan

uppkomma till fSljd av krympning vid 1kg relativ

fuktighet, kan i kombination med krSkta anliggning-

sytor hos not/fjader-ferbandet ge upphov oOnskade

hojdfSrskjutningar och/eller oiinskat vertikalt

.15 glapp oin skivorna till £51jd av dragbelastningeh

glider isSr nAgot. Det ar darfor ett 5nskemil att

de anliggningsytor hos noten som skall samverka med

fjaderns anliggningsytor ar plana och parallella

med golvytan.

20 3. Aven for det fardiga golvet ar det foredraget att

motverka eller fOrhindra bakatvinkling av golvski-

vorna kring fogkanterna. NSr ett fardigt golv svai-

ler/kupar sommartid kan man - om mfijligheten till

bakatvinkling fOrhindras - motverka att golvski-

25 vorna lyfter. Detta ar speciellt viktigt f5r stora

golv med betydande belastning och svSllning.

4. Notens djup bOr minimeras eftersom uttorkning vin-

tertid kan medfOra sh kallad kantresning om noten

ar forsvagad genom stor urfrasning, dvs stort djup.

30 Detta onskemSl om begransat notdjup ar sarskilt

viktigt fer mekaniskt fogade golv dar kanterna inte

hills samman med lim.

Kanda vertikala och horisontella ferband far meka-

35 niskt fogade golvskivor tillgodoser inte ovan identifie-

5: \?r\7 -SteXKISXArjSiSSl .CX
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rade krav, problem och Onskemal och ar darfSr inte opti-

mala nar det galler funktion och produktionskostnad.

Det f6r uppfinningen bakomliggande, generella pro-

blemet och andamSlet ar sSlunda att astadkomma ett meka-

5 hiskt lassystem av ovan beskrivna slag som mojliggSr in-

vinkling .uppifrSn, som motverkar bakStvinkling och som

ger en exakt passning mellan not och fjader, och detta

samtidigt som tillverkningen kan optimeras avseende nog-

grannhet, antal kritiska parametrar och material kostnad.

10 Sammanfattningsvis finns det ett stort behov att

astadkomma ett lissystem av ovan angivna slag som i

storre utstrackning an kand teknik tar hansyn till ovan-

namnda krav, problem och SnskemSl. Uppfinningen har som

andamSl att tillgodose detta behov.

15 Dessa och andra andamSl hos uppfinningen uppnSs med

ett lassystem respektive en golvskiva som uppvisar de

sardrag som ar angivna i bifogade sjaivstandiga patent-

krav, varvid fSredragna ut forings former ar angivna i de

osjaivstandiga patent kraven

.

20 . Uppfinningen bygger pS insikten att det med kSnda

lassystem ar svart att samtidigt 16sa alia ovan upp-

stailda problem och onskemSl, varfOr en modifiering av

ISsisystemen erfordras. Speciellt ar uppfinningen baserad

pa insikten att i stort sett saratliga ovan angivna krav,

25 problem och Snskemal kan tillgodoses om det kanda

not/fjader-forbandet modifieras pa ett sarskilt satt.

Vid utveckling av mekaniska lassystem har man traditio-

nellt utgStt frSn hur det limmade not/fjader-forbandet

ar utformat. Fran denna utgSngspunkt har man sedan komp-

30 letterat detta kanda vertikalfSrband med ett horiston-

tallas samt modifierat not/fjader-forbandet sa att in-

vinkling lattare kan ske uppifrSn. Nagot som man dock

inte har tagit hansyn till i denna utveckling ar att man

i ett mekaniskt system inte behOver kunna limma ihop not

35 och fjader effektivt. Genom att kravet pS limning ej f5-
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rellgger, finns det utrymme fSr modifieringar av det
kanda not/fjader-f5rbandet . Ytterligare utrymme till mo-
difiering ges av att kanda limmade not/fjader-fSrband
ocksS har till uppgift att sakerstaila horisontell sam-

5 manhallning (medelst lim) , vilket kray inte f5religger
hos mekaniska lassystem av det slag som uppfinningen av-

ser.

Enligt en farsta aspekt av uppfinningen anvisas ett
. ISssystem f5r mekanisk hopfogning av golvskivor, vilket

10 ISssysteminnefattar ett not/fjader-forband yars not och
fjader har samvefkande Ovre anliggningsytor och samver-
kande undre anliggningsytor fQr vertikal ISsning av tvli

fogkanter hos tvli angransande golvskivor, vilka Ovre och
undre anliggningsytor ar vasentligen parallella med

. 15 golvskivornas huvudplan, och vilket ISssystem, fijr hori-
sontell mekanisk hopfogning av fogkanterna vinkelratt
mot dessa, innefattar ett ISsspAr upptaget i undersidan
av och utstrackt parallellt med en fbrsta av fogkan-
terna, och ett frSn den andra fogkanten utskjutande par-

20 ti, som ar integrerat med en stomme hos golvskivan och
som pa avstahd frSn fogkanten uppbar ett med ISsspAret
samverkande laseleraent, varvid fjadern ar invinklingsbar
i. noten och ISselementet ar infSrbart i ISsspSret genom
en inbSrdes vinkelrOrelse hos skivorna kring fogkanter-

25 na. Lassystemet enligt uppfinningen kannetecknas av:

att, i sammanfogat lage, de samverkande 6vre an-
liggningsytorna ar avgransade horisontellt inSt fran
fogkanten och ut&t mot fogkanten av ett inre vertikal-
plan respektive ett yttre vertikalplan;

30 att not/fjader- forbandet ar sa utformat att det i

noten, i sammanfogat lage, mellan det inre och det yttre
vertikalplanet och nedanfOr fjadern finns ett utrymme,
vilket stracker sig horisontellt frSn det inre vertikal-
planet och. atminstone halvvags mot det yttre vertikal-

35 planet;

E: •?aT\3.-;-.ASS\Ar?3133 •

.

CkX



512 290

12

att not/fjader-fSrbandet vidare ar utformat att

skivorna under en slutfas av invinklingen nar laselemen-

tet f5rs in i lasspiret kan in^a ett lage dar det finns

ett utrymitie i noten mellan det inre och det yttre verti-

kalplanet och nedanfbr fjadern; och

att de undre anliggningsytorna ar belagna huvudsak-

ligen utanfor det yttre vertikalplanet

.

Med uttrycket "samverkade anliggningsytor" avses

ytor hos not och fjader som i golyskivornas sainmanfogade

tillstand antingen har direkt kontakt med varandra i

vertikal led, eller atminstone ligger i sSdan omedelbar

narhet av varandra vertikalt att de kan bringas i kon-

takt med varandra f6r att fSrhindra inbOrdes hSjdfor-

skjutning hos skivorna. Inom raitien fSr uppfinningen kan

det salunda speciellt fbreligga horisontella ytor hos

sSval not som fjader som inte bildar nagon "samverkade

anliggningsyta", men som kan ha nSgon annan sSrskild

funktion.

I ett' vanligt not/fjader-fdrband Sr. skval Svre som

undre anliggningsytor iregel belagna i den inre delen

av noten. Med plana anliggningsytor ,i notens inre del

kan man inte Sstadkomma bSde en god passning och en- op-

timal invinkling. Om not och fjader ar liksidigt utfor-

made pa 5ver- och undersidan ar golvskivorna lika latta

att vinkia uppSt som nedat/bakSt.

Ett lassystem enligt uppfinningen kan emellertid

uppvisa, bade under den avslutande invinklingen och i

sammanfogat tillstSnd, ett utrymme 1 noten under fja-

dern. Tack vare detta utrymme kan fjadern utan hinder

vinklas in i noten nar tva skivor sammanfogas genom hop-

vinkling. Vidare kan lassystemet utformas pa ett sSdant

satt att hopvinklingen kan ske under det att skivorna
.

hails i kontakt med varandra yid de angransande fogkan-

ternas Qvre h5rnpartier. Trots inr.attandet av detta ut-

rymme i noten under fjadern ar det enligt uppfinningen
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mojligt att Sstadkonima en exakt vertikal passning itiellan

not och fjader i sammanfogat lage, tack vare att de und-

re anliggningsytorna ar Stminstone till sin stSrsta del

horisontellt fOrskjutna utanfSr de Oyre anliggningsytor-

5 na.

Foreiiggande uppfinning 16ser samtidigt problemet

med o6nskad bakatvinkling av skivorna tack vare att de

undre anliggningsytorna ar fOrskjutna relativt de Ovre

anliggningsytorna i riktning mot ISselementet . I de kan-

10 da ISssystemen Sr det endast det utskjutande partiets

styyhet som begrSnsar bakStvinklingen. I uppfinningen,

dSremot, uppnSs tack vare namnda fSrskjutning en vinkel-

begransning av fjaderns rorelse som effektivt motverkar

varje vinkling av fjadern fOrbi dess avsedda lage i no-

15 ten, dvs som motverkar bakStvinkling av skivorna.

Uppfinningen ger ocksS fOrdelen att tillverkning

kan ske med bearbetningsverktyg som arbetar enbart i

golVskivornas plan, tack vare att inga krSkt^ ytpr er-^

fordras i not/fjader-fSrbandet. Toleranserna f6r den

20 ve?:tikala passningen kan darmed gOras avsevart battre.

Utrymmet i npten under fjadern loser siledes inte bara

ett invinklingsproblem, utan loser aven problemet med

att uppnS en exakt vertikal passning mellan skivorna.

Utrymmet har sSlunda en funktion b&de under invinklingen

25 och i sammanfogat lage. .

Vidare innebSr anvandningen av vasentligen planpa-

railella anliggningsytor i not/fjader-fSrbandet att man

undvikerovannamnda problem med hSjdfOrskjutning

och/eller glapp orsakat av eventuell horisontell dragbe-

30 lastning p4 fogen. Helt plana, horisontella ytor ar det

ideala, men det torde dock finnas mojlighet att reali-

sera uppfinningen med ytor som awiker marginellt frhn

denna ideala utforraning.

FSreiiggande uppfinning anvisar sammanfattningsvis

35 ett ISssystem fttr mekanisk fogning, som mOjliggOr en in-
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vinkling uppifrSn, motverkar bakatvinkling och ger en

exakt passning inellan not/fjSder. Invinkling kan goras"

utan vertikalt glapp mellan not och fjader och utan att

noten maste Bppnas da fjadern trangs.in. Notens och fja-

5 derns djup pSverkar ej invinklingsmbjligheten ooh pass-

ningen inellan not och fjader eller golvytornas relative

ISge. Bakatvinkling motverkas och noten kan tillverkas

rationellt med horisontellt arbetande verktyg som ocksa

mojliggor tillverkning av lasanordningen i en bearbetad

10 trafiberlist.

I en foredragen utforingsform ar utrymmet i noten

nedanf5r fjadern, i sammanfogat lage, horisontellt ut-

strackt vasentligen hela vagen fran det yttre vertikal-

planet till det inre vertikalplanet. I denna utfOrings-

15 form finns det salunda, i sammanfogat ISg^, ett utryinme

5ver vasentligen hela det horisontella interval! i noten

inom vilket de samverkande Svre anliggningsytorna Sr ut-

strackta. I denna utfSringsform ar vasentligen ingen del

av de undre anliggningsytorna belagna innanfor det yttre

20 vertikalplanet. Denna utfdringsform torde teoretiskt va-

ra den mest ideala, eftersom den vertikala passningen

mellan not och fjader da kan optimeras saratidigt som

fjadern utan nSgot hinder kan infSras i noten. Inom upp-

. finningens ram finns dock mSjligheten att de undre an-

25 liggningsytorna stracker sig nligot in mot notens botten

f5rbi det yttre vertikalplanet.

Utrymmet under fjadern kan avgransas nedat av en

plan, horisontell yta hos noten, vara forlangning mot

fogkanten bildar notens undre anliggningsyta, eller av

30 en mot horisontalplanet lutande eller bagformad yta hos

noten, eller en kombination av en plan yta och en lutan-

de/bagforraad yta hos noten.

Generellt gailer vidare att utrymmet i noten under

fjadern lean vara bildat genom en avfasning/avverkning av

35 fjadern och/eller genom en urgrdpning av noten.
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I en utfbringsform, som Sr fSredragen med ayseende
pii horisontella toleranser vid tillverkningen, uppvisar

noten i sairananfogat lage en Svre och en undre horison-

tell yta, vilka utgOr inStriktade fOriangningar av no-

5 tens 5vre anliggningsyta respektive lindre anliggnings-

yta, och finns det vidare ett inre horisontellt spel

mellan notens botten och fjaderns spets. Tack vare dessa

inStriktade forlangningar av notens anliggningsytor samt

spelet mellan noten och fjadern vid notens botten, kan

10 bearbetning av not och fjader i horisontell led utforas

utan stranga toleranskrav i horisontalled, samtidigt som

man kan sakerstaila s&vai en exakt vertikal passning av

skivorna som ohindrad invinkling.

Enligt uppfinningen galler att det utskjutande par-
15 tiet ar integrerat med en storome hos skivan. Detta ut-

tryck "integrerat" skall anses omfatta <i) fall dar det

utskjutande partiet ar tillverkat av en separat kompo-

nent, som Sr integrerat fOrbunden med stommen pS fabrik,

(ii) fall dar det utskjutande partiet. ar utformat i ett

20 stycke med stommen, och (iii) en kombination av (i) och
(ii), dvs fall dar det utskjutande partiets inre del ar
utformat i ett stycke med stommen och dess yttre del ut-

g5rs av en separat, fabriksmonterad komponent.

Enligt en andra aspekt av uppfinningen anvisas en
25 gblvskiva fOrsedd med ett ISssystem enligt uppfinningen,

pS Stminstone tvk motstSende sidor och fOretradesvis p&
samtliga fyra sidor f6r mttjliggOrande av hopfogning av
samtliga sidor hos golvskivorna.

Dessa och andra fSrdelar hos uppfinningen och fOre-

30 dragna utf6ringsformer framg&r av den efterfoijande be-
skrivningen samt ar definierade i de bifogade patentkra-
ven.

Olika aspekter av uppfinningen skall nu beskrivas

.
narmare genom utfSringsexempel, under hanvisning till.

35 bifogade ritningar. De delar hos skivan enligt uppfin-
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ningen soiii har motsvarighet hos den kSnda skivan i fig

1-3 genomgSende fQrsedda med samma hanvisningsbeteck-

ningar.

Kort beskrivninq av ritningarna

Fig la-c visar i tre steg en nedvinklingsmetod fSr

mekanisk fogning av l&ngsidor hos golvskivor enligt

WO 94/26999.

Fig 2a-c visar i tre steg en insnappningsmetod fSr

mekanisk fogning av kortsidor hos golvskivor enligt.

WO 94/26999.

Fig 3a och 3b visar en golvskiva enligt WO 94/26999

sedd uppifran respektive underifran.

Fig 4 visar en golvskiva med ett ISssystem enligt

ett fOrsta utfSrande av uppfiriningen, varvid en angran-

sande golvskiva visas utbruten.

Fig 5 visar en golvskiva enligt fig 4 sedd upp-

ifran.

Fig 6a visar i stOrre. skala ett utbrutet hOrnparti

Ci av skivan i fig 5, och- fig 6b och 6c visar vertikal-

sektioner av fogkanterna utmed iSngsidan 4a och kortsi-

dan 5a hos skivan- i fig 5, varaV speciellt frarngSr att

langsidan och kortsidan Sr olika.

Fig 7a-c visar en nedvinklingsmetod f6r mekanisk

fogning av lingsidor hos golvskivan enligt fig 4-6.

Fig .8a-c visar en insnappningsmetod for mekanisk

fogning av kortsidor hos golvskivan enligt fig 4-6.

Fig 9 visar en golvskiva med ett llissystem enligt

ett andra utfSrande av uppfinhingen.

Fig 10a och 10b ar utbrutna detaljfSrstoringar sva-

rande mot fig 9 och illustrerar betydelsen av ett ut-

rymme i notens inre del under invinkling respektive i

sammanfogat Ifige.

Fig 11 illustrerar tillverkning av noten hos golv-

skivan i fig 9.
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Beskrivninq av fftredraqna utfOringsexempel

Ett fOrsta foredraget utf5rande av en golvskiva 1

fOrsedd med ett ISssystem enligt uppfinningen skall nu
beskrivas under hanvisning till fig 4-7. Fig 4 visar i

sektion en IShgsida 4a hos skivan 1, samt aven en del av
en 15ngsida 4b hos en angrSnsande skiva 1. Skivans 1.

stoirane bestSr av en kSrna 30 av exempelvls trSfiber, som
uppbar ett topplaminat 32 p& sin framsida och ett ba-
Zansskikt 34 p5 sin baksida. Skivstommen 30-34 ar rek-
tangular med ISngsidor 4a, 4b och kortsidor 5a, 5b. En
separat list 6 med format ISselement 8 ar fabriksmonte-
rad pa stommen 30-34, sS att listen 6 utgSr en integre-
rad del av den fardiga golvskivan 1. I det visade exemp-
let ar listen 6 tillverkad av fjadrande aluminiumplSt

,

Som illustrativt, icke begransande exempel kan alumini-
umplSten ha en tjocklek p& i storleksordningen 0,6 mm
och golvskivan tjocklek pS i storleksordningen 7 nun. F5r
ytterligare beskrivning av dimensioner, mOjliga mate-
rial, etc fSr listen 6 hanvisas till ovanstSende beskriv-
ning av den kanda skivan.

Listen 6 ar utformad med ett lAselement 8, vars ak-
tiva ISsyta 10 samverkar med ett ISsspSr 14 i den mot-
stSende fogkanten 4b hos den angransande skivan 1' fSr
horisontell hoplSsning av skivorn.a 1, 1' tvars fogkanten
{D2).

FSr bildande av ett vertikallSs i Dl-riktning upp-
visar fogkanten 4a en i sidled Oppen not 36 och uppvisar
den motst&ende fogkanten 4b en i sidled utskjutande fja-
der 38 (svarande mot lAstungan 20) , som i sammanfbgat
lage ar upptagen i noten 36. Den fria ytan hos notens 36
6vre del 40 ?!uppvisar ett vertikalt Ovre parti 41, en av-
fasning 42 och en 5vre plan, horisontell anliggningsyta
43 for fjadern 38. Den fria ytan hos notens 36 nedre del
44 uppvisar en nedre sned yta 45', en nedre plan, hori-
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sontell anliggningsyta 45 fQr fjadern 38, en avfasning

46 och ett nedre vertikalt parti 47. Deh motsatta

fogkanten 4b (se fig 7a) uppvisar ett ovre vertikalt

parti 48, och fjadern. 38 uppvisar en.ovre plan, horison-

tell anliggningsyta 49, en 5vre avfasning 50, en undre

avfasning 51 och en undre plan, horisontell anliggnings-

yta 52. I hopfogat lage enligt fig 4, fig 7c och 8d Sr

skivorna 1, 1' lista relativt varandra i vertikalrikt-

ningen Dl. Uppitrorelse hos skivan 1' motverkas genom

ingrepp mellan de 6vre anliggningsytorna 43 och 49, rae-

dan nedatrorelse hos skivan 1' motverkas dels genoiti in-

grepp mellan de undre anliggningsytorna 45 och 52, dels

genom att skivan 1' vilar pa ett nedre. ytparti 7 hos

listen 6.

I sammanfogat lage definierar de tva intill var-

andra liggande, Svre partierna 41 och 48 ett vertikalt

fogplan F, I figurerna ar vidare markerat ett inre ver-

tikalplan IP och ett yttre vertikalplan OP. Det- inre

vertikalplanet IP ar definierat av de 5vre anliggnings-

ytornas 43, 49 inre begransningslinje, medan det yttre

vertikalplanet OP ar definierat av de Ovre anliggnings-

ytornas 43, 49 yttre begransningslinje

Sasom framglir av fig 4 ar notens 36. nedre del 44

f5riangd ett stycke utanfOr fogplanet F. Notens 36 undre

plana, horisontella anliggningsyta 45 ligger salunda

delvis innanfer och delvis utanf5r fogplanet F, medan

notens 36 Svre anliggningsyta 43 ligger helt innanfor

och pa avstSnd frSn fogplanet F. NSrmare bestamt ligger

notens 36 ovre anliggningsyta 43 i sin helhet mellan

vertikalplanen IP och OP, medan notens 36 undre anligg-

ningsyta 45 i sin helhet ligger utanfor vertikalplanet

OP och stracker sig delvis utanfor fogplanet F. Betydel-

sen av dessa fSrhallanden kommer att beskrivas langre

fram. .

' •
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Fogkanten 4i Sr i sin undersida utformad med ett

kontinuerligt monteringsspar 54 uppvisande en vertikal

nedre gripkant 56 och en sned gripkant 58. De av ytorna

46, 47., 56, 58 bildade gripkanterna avgransar tillsam-

5 mans en fSstklack 60 for mekanisk fastsattning listen 6.

Fastsattningen ar utford enligt sainma princip soiti hos

den kanda skivan och kan utf5ras med de metoder som be-

skrivs i ovannamnda dokument. En kontinuerlig lapp 62

hos listen 6 ar slilunda ombokad kring spSrets 54 grip-

10 kanter 56, 58, medan ett flertal utstansade tungor 64 ar

orabockade kring det utskjutande partiets 44 ytor 46, 47.

Dessa tungor 64 och tiUhftrande stanshil 65 visas i den

utbrutna vyn i fig 6a.

Nu hanvisas till fig 7a-c. Hopvinklingen av lAngsi-

15 dorna 4a, 4b kan gOras enligt samma princip som i fig

la-c. HSrvid kan det generellt - inte enbart fOr detta

utfOrande - ocksA ske en mindre nedbSjning av listen 6,

sSsom visas i laggningssekvensen i fig 7a-c. Denna ned-

:
bSjning av listen 6 tillsammans med en lutning hos Iks-

20 elementet 8 mSjliggSr att skivorna 1, 1' kan vinklas ned

och upp igen med mycket tata fogkanter vid de 6vre ytor-

na 41 och 48. LSselementet 8 bSr fSretradesvis ha en

stor instyrningsformliga sh att skivorna i samband med
nedvinkling skjuts in mot fogkanten. LSselementet 8 bSr

25 ha en stor instyrningsdel. F6r att fungera optimalt bSr
skivorna efter att de ar fogade och utmed sina lAngsidor

4a, 4b, kunna inta ett lage dar det fOreligger ett litet

spel mellan laselement och ISsspSr, som inte beh5ver va-

ra stSrre an ca 0,02 - 0,05 mm. Detta spel miJjliggSr

30 fOrskjutning och Sverbrygger breddtoleranser . Friktionen

i fogen b6r vara Ihg.

Fig 8a-c visar att hopsnappning av kortsidorna 5a,

5b kan gbras enligt samma princip som i fig 2a-c. LSs-

systemet pS kortsidorna ar i detta utf5rande dock utfor-

35 made p^ annat satt an vid l&ngsidorna och ar speciellt

5: \FRT \3i; -.fi.:-}3-..An>3513Sl . BCC
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anpasisade for insnSppning genom hojdfSrskjutning och

nedbejning av list. En skillnad bestar i att det utskju-

tande partiet P - hSir i form av en aluminiumlist 6' - pa

kortsidorna 5a, 5b 5r anordnat pS samma fogkant 5a som

5 fjadern 38', medan l&ssparet 14' ar upptaget i sapna

fogkant 5b som noten 36^. En annan skillnad ar att las-

elementet 8' pk kortsidorna fir nSgot lagre 5n laselemen-

tet 8 pa langsidorna. I detta utforande ar det avfasade

undersidor pa noten och fjadern som samverkar for att

10 astadkomma denna h6jdf6rskjutning och insnappning. Vi-

dare kan det sSrskilt noteras att utfSrandet i fig 8a-c

faktiskt uppvisar dubbla not/fjader-fSrband, med en fja-

der och en not pa vardera fogkanten, vilka fOrband bada

ar utformade enligt uppfinningen med fSrskjutna 6vre och

15 undre anliggningsytor

.

I fig 9 visas ett andra utfOrande av ett lassystem

enligt uppfinningen. Till skillnad mot utforandet i fig

4-3 ar det utskjutande partiet P genom maskinbearbetning

utformat i ett stycke med skivans 1 stomme. Stommen.kan

20 vara av samma materialsammansattning som det tidigare

utfSrandet. I fig 9 ar ocksS markerat de vertikala pla-

nen IP, OP och F enligt tidigare definition. Liksom i

det fSregiende utforandet ar de undre anliggningsytorna

45, 52 helt fSrskjutna utanfdr det yttre vertikalplanet

25 OP.

Fig 10a visar i forstorad skala en pSbSrjad in-

vinkling av fjadern 38 hos utforandet i fig 9. Sasom ti-

digare beskrivits ar fjadern 38 nertill begransad av en

plan anliggningsyta 52 och en avfasning 51. Noten 36 i

30 fig 9 ar emellertid helt plan nertill, dvs den plana,

horisontella ytan 45 stracker sig anda fram till notens

36 botten. Hanvisningsbeteckningar 52' och 51' markerar

begransningslinjer hos en kand fjader. SSsom tydligt

framgar av figuren skulle man med ett sSdant kant utfd-

35 rande inte kunna vinkla in fjadern 38 mfed latthet i no-
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ten 36, eftersom fjaderns 38 hSrnparti 53 skulle stota

mot notens 36 yta 45. En sSdan fjader skulle dMrfor be-

h6va pressas in i noten, ora det ens var mejligt. Alter-

nativt skulle man behova gOra noten 36 hogre, vilket

5 skulle medfora oonskat glapp i vertikal led.

Sasom framgir av fig 10a kari det emellertid enligt

uppfinningen under invinklingen foreligga ett utrymme S

nedanfor fjadern 38 mellan vertikalplanen IP och OP,

vilket mojliggOr invinkling av fjadern i noten.. I detta

10 utffirande och i det visade vinkeliaget ar detta utrymme

S utstrackt hela vagen mellan vertikalplanen IP och OP,

Fig 10b visar utfSrandet fig 9 i sammanfogat till-

stind, I omradet mellan det inre och det yttre vertikal-

planet IP, OP finns under fjadern 38 fortfarande ett ut-

15 rymme S, aven detta utstrackt hela vagen mellan IP och

OP.

I fig 11 visas schematiskt tillverkning av noten 35

hos utfOrandet i fig 9. Ett roterande bearbetningsverk-

tyg 80 med ett skarande element 81 av exempelvis h^rme-

20 tall eller diamant roterar kring en axel A belagen p5
avstSnd frSn ISselementet 8. SSdan horisontell bearbet-

. ning medelst ett verktyg med en relativt stor diameter
ar mOjligt tack vare att ISselementet 8. ligger pit samma

nivS eller en nivS under den nedre anliggningsytan 45

25 hos noten 36.

St5rre delen av kortsidbrna lases i samband med

laggning genom insnappning, Scisom beskrivits ovan under

hanvisning till fig 8a-c. Forsta raden laggs dock ofta

genom hopvinkling av kortsidorna, ph samma satt som be-

30 skrivits fOr lingsidorna i anslutning till fig 7a-c.

Kortsidorna kan vid upptagning bade dras isar langs fo-

gen alternativt vinklas upp. Uppvinkling ar i regel

snabbare. Lissystemet enligt uppfinningen bOr sSledes

utformas aven med tanke pS att kortsidan b6r kunna vink-

35 las.
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De aspekter av uppfinningen vari ingSr en separat

list kan foretradesvis implementeras i kombination med

anvSndning av ett egaliseringsspar av det slag som be-

, skrivs i WO 94/26999." AngrSnsande fogkanter egaliseras i

5 tjockleksriktning genom bearbetning av undersidan, sa

att golvskivornas ovansidor ligger i plan nar skivorna

ar hopfogade. Hanvisningsbeteckning E i fig la indikerar

att skivornas stonune efter en dylik bearbetning uppvisar

samma tjocklek i angrSnsande fogkanter. Listen 6 ar upp-

10 tagen i spSret, och kommer darmed att vara delvis in-

falld i golvets undersida. Motsvarande arrangemang kan

salunda realiseras aven i fSrening med uppfinningen, sa-

som visas pa ritnihgsfigurerna.
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PATENTKRAV

1. Lassystem for mekanisk hopfogning av golvskivor

(1), vilket lassystem innefattar ett not/fjader-fOrband

(36, 38) vars not (36) och fjader (38) har samverkande

5 6vre anliggningsytor (43, 49) och samverkande undre an-

liggningsytor (45, 52) fOr vertikal ISsning av tvS

fogkanter (4a, 4b) hos tvh angrSnsande golvskivor (1,

1'), vllka 6vre och undre anliggningsytor (43, 49; 45,

52) ar vasentligen parallella med golvskivornas (1) hu-

10 vudplan, och vilket ISssystem, f5r horisontell mekanisk

hopfogning av fogkanterna (4a, 4b) vinkelratt mot dessa,

innefattar ett ISsspSr (14) upptaget i undersidan (3) av

och utstrackt parallellt med en fSrsta av fogkanterna

(4b), och ett fr&n den andra fogkanten (4a) utskjutande

is parti (P), som ar integrerat med en stomme (30, 32, 34)

hos golvskivan (1) och som p5 avstSnd frSn fogkanten

(4a) uppbar ett med lasspSret (14) samverkande l&sele-

inent (8), varvid fjadern (38) ar invinklingsbar i noten

(36) och ISselementet (8) ar inforbart i ISsspAret (14)

20 genom inbardes vinkelrSrelse hos skivorna (1, 1') kring

fogkanterna (4a, 4b), kSnnetecknad av:

att, i sammanfogat isge, de samverkande 5vre an-

liggningsytorna (43, 49) ar avgrSnsade horisontellt inkt

fzkn fogkanten och utkt mot fogkanten av ett inre verti-

25 kalplan (IP) respektive ett yttre vertikalplan (OP)

;

att not/fjader-forbandet ar sk ut format att det i

noten (36), i sammanfogat lage, mellan det inre och det

yttre vertikalplanet (IP, OP) och nedanf5r fjadern (38)

finxis ett utrymme (S) , vilket stracker sig horisontellt

30 fr&n det inre vertikalplanet (IP) och Stminstone halv-

vags mot det yttre vertikalplanet (OP)

;

att not/€iader-f5rbandet vidare ar sSutformat att

skivorna under en slutfas av invinklingen nar lltselemen-

; : \?RT ••.5i.-\aK5 33 1 33 1 . COST
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tet fors in i iSssparet kan inta ett lage dar det finns

ett utrymme (S) i noten (36) mellan det inre och det

yttre vertikalplanet (IP, OP) och nedanfOr fjadern (38);

och

5 att de undre anliggningsytorna (45, 52) ar beiagna

huvudsakligen utanfSr det yttre vertikalplanet (OP)

.

2. Lassystem enligt krav 1, -varvid namnda utrymme

(S) i saimnanfogat lage ar horisontellt utstrackt nedan-

-for fjadern (38) vSsentligen hela vagen frSn det inre

10 vertikalplanet (IP) till det yttre vertikalplanet (OP),

sa att vasentligen ingen del av de undre anliggnings-

ytorna (45, 52) ligger innanfSr det yttre vertikalplanet

(OP) .

3. Lassystem enligt krav 1 eller 2, varvid nSmnda.
,

15 utrymme (S) under, slutfasen av invinklingen ar horison-

tellt utstrackt nedanfSr fjadern (38) vasentligen hela

vagen frSn det inre vertikalplanet (IP) till det yttre

vertikalplanet (OP)

.

4. Lcissystem enligt nigot av de fSregiende kraven,

20 varvid noten (36) i sammanfo^at lage uppvisar en 5vre

och en undre horisontell yta, som utgQr ihitriktade f6r-

langningar av notens (36) 6vre anliggningsyta (43) re-

spektiye undre anliggningsyta (45) , och varvid det i

sammanfogat lage vidare fSreligger ett horisontellt spel

25 (A) mellan notens (36) botten och fjaderns (38) spets.

5. LSssystem enligt nagbt av de fSregSende kraven,

varvid det yttre vertikalplanet (OP) ligger pk horison-

tellt avstSnd innanfSr ett vertikalt fogplan (F) , som ar

definierat av angransande ovre partier (41, 48) hos de

30 tva skivornas (1, 1') samraanfogade fogkanter (4a, 4b)

6. Lcissystem enligt nigot av de foreg^ende kraven,

varvid de undre anliggningsytorna (45, 52) ligger at-

* mihstone delvis utanf5r ett vertikalt fogplan (F), som

ar definierat av angransande Ovre partier (41, 48) hos
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de tvS skivornas (1, 1') sairananfogade fogkanter (4a,

4b) .

7. LSssystem enligt krav 6, varvid huvuddelen av de

urtdre ariliggningsytorna (45, 52) ligger utanfQr det ver-

5 tikala fogplanet (F)

.

8. LSssystem enligt nagot av de fSregSende kraven,

varvid det utskjutande partiet (P) och noten (36) Sr an-

ordnade i en och samma fogkant {4a) hos golvskivan (1)

.

9. LSssystem enligt nSgot av de foregSende kraven,

10 varvid det utskjutande partiet (P) Sr atminstone delvis

tillverkat i ett stycke med en stomme (30, 32, 34) hds

golvskivan (1).

10. LSssystem enligt krav 9, varvid det utskjutande

partiets (P) iSselement (8) ligger under eller i nivS

15 med notens (38) undre anliggningsyta (45).

11. Lissystem enligt nSgot av de fdregSende kraven,

varvid det utskjutande partiet (P) ar iitminstone delvis
bildat av ett annat material an golvskivans stomme.

12. LSsSsyst^m enligt krav 11, varvid det. utskjutan-

20 de partiet (P), Sr atminstone delvis bildat av en separat

list (6), soiii ar integrerat fttrbunden (60, 62, 64) med
skivan (1) genom fabriksmontering.

13. LSssystem enligt nAgot av de fSregSende kraven,

varvid det utskjutande partiet (P). ar fjadrande tvars .

25 golvskivornas huvudplan.

14. LSssystem enligt nSgot av de fQregSende kraven,

varvid fjSdern (38) ar inforbar i noten (36) och ISsele-
mentet (8) ar inf5rbart i lAsspSret (14) genpm en inbor-
des horisontell sammanfOring av skivornas fogkanter (5a,

30 5b) .

15. LSssystem enligt krav 14, varvid noten (36) i

sin ovre del uppvisar en avfasning (42) for instyrning
av fjaderri (38) i noten (36)

.

16. LSspystem enligt nagot av de fSregSende kraven,

35 varvid det utskjutande partiet (P), i horisontell led
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mellan not/fjader-f5rbandets undre anliggningsytor (45,

52) a ena sidan och det utskjutande partiets (P) lasele-

ment (8) h andra sidan uppvisar ett lagre parti (7), som

ligger nedanfQr namnda undre anliggningsytor (45, 52) .

5 17. Lassystem enligt nagot av de fSregSende kraven,

varvid fjadern (38) ar invinklingsbar i .noten (36) och

laselementet (8) ar inforbart i lassparet (14) genom

namnda inbordes vinkelrorelse hos skivorna kting Qvre

partier (41, 48) hos fogkanterna (4a, 4b), under det att

10 dessa Qvre partier (41, 48) halls i kontakt med varand—

ra.

18. Goivskiva (1) fbrsedd. med llissystem enligt na-

got av de foregaende kraven utmed en eller flera sidor.

19.. Goivskiva (1) enligt krav 18, vilken. uppvisar

15 motstaende lAngsidor och kortsidor och vilken Sr meka-

niskt saminanfogningsbar utmed sina langsidor med ISngsi^

dor hos likadana golvskivor genom nedvinkling och vilken

ar mekaniskt sammanfogningsbar utmed sina kortsidor med

kortsidor hos likadana golvskivor genom f6rskjutning ut-

20 med nSmnda langsidor.
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3a Fig. 3b
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Fig. 6b
4a

Fig, 6a
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